Rådmannen
Saksbehandler Marte Schrøder
Telefon 72858025
Dato
15.11.2016
Saksnr. 15/95-4

Rosmælen Skole og barnehage
avd. barnehage
Sorenskrivergården
7228 KVÅL

Avslutning av tilsyn med Rosmælen barnehage
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager § 16 den 24.09.15.
Tilsynet har primært rettet oppmerksomheten mot barnehagens oppfølging av §§ 1,2 og 3 i
barnehageloven med tilhørende forskrifter. Barnehagen fikk ett avvik: Barnehagens arbeid
konkretiseres ikke i årsplanen, og den gir ikke informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.
Barnehagen har nå utformet en ny årsplan som er godkjent av samarbeidsutvalget ved Rosmælen skole
og barnehage 25.10.16. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen,
som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal
samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
Årsplanen for Rosmælen barnehage gir en fyldig konkretisering barnehagens pedagogiske arbeid, av
rammeplanen og hvordan barnehagen skal oppfylle krav i barnehageloven og rammeplan. Hvordan
fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal
avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Dette tydeliggjøres årsplanen.
Progresjon tydeliggjøres også.
Barnehagens årsplan ses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og av barns
oppvekstmiljø. Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg,
oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og
samarbeid med barns hjem.
Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp,
dokumenteres og vurderes. Plan for barns overgang fra barnehage til skole nedfelles i årsplanen.
Årsplanen konkretiserer også barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning.
Årsplanen gir barnehagen et godt arbeidsredskap for å styre barnehagen i en bevisst og uttalt retning.
Fordi årsplanen er konkret, kan den også fungere som et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å
kunne påvirke innholdet i barnehagen.
Barnehagemyndigheten konkluderer med at avviket er lukket, og avslutter med dette tilsynet med
Rosmælen barnehage.
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